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 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة ديب

الشركاء المنظمون
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الراعي االســتراتيجي

رعاة التكنولوجيا راعــى حامــل بطاقــة التعريف

الراعي الفضيالراعــي الذهبيالراعــي البالتيني

الراعي الداعم

راعى حقيبة المشاركين راعي الغداء

الرعاة 2022

 المهندس شادي ملك  
 الرئيس التنفيذي لشركة

االتحاد للقطارات
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شخصيات مؤثّرة يف مجال إدارة المشاريع على 
المستويَين اإلقليمي والعالمي 

معايل عمر سلطان العلماء 
وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد 

الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد

معايل سهيل بن محمد 
 المزروعي 

وزير الطاقة والبنية التحتية

 معايل نورة بنت محمد الكعبي 
وزيرة الثقافة والشباب 

معايل سارة بنت يوسف 
 األميري 

وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس 
مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء

 دروبا داياالل
مستشار يف االستراتيجية والتحول 

المؤسسي

 بدر بورشيد 
الحائز على جائزة افضل مدير مكتب 
مشاريع لعام 2020 ورئيس معهد 

إدارة المشاريع فرع المملكة العربية 
السعودية

 محمد الريس 
 مدير إدارة تقنية المعلومات

شركة بترول اإلمارات الوطنية )إينوك( 

 محمد رشدي
 ماجستير إدارة األعمال

 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الرقمية
ومستشار التكنولوجيا المالية والتحول 

الرقمي

سعادة سلطان أحمد بن سليم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

موائن ديب العالمية

 معايل سعيد محمد الطاير 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

 هيئة كهرباء ومياه ديب )ديوا( 

 د. بيبا مالمغرين
رائدة أعمال يف مجال التكنولوجيا، 

ومستشارة سابقة للرئيس جورج بوش

آن ماري إدراك
 وزيرة النقل الفرنسية سابقاً،

وزير دولة للنقل

 المهندس شادي ملك  
 الرئيس التنفيذي لشركة

االتحاد للقطارات

 د. تايل شاروت 
كاديمية وباحثة يف علم األعصاب أ

 جامعة كوليدج لندن 

د. مارك إسبوزيتو
أستاذ بجامعة هارفارد ومؤلف 

 ميرنا عارف 
 المدير التنفيذي لشركة 

مايكروسوفت مصر

 كريستوفر سيمور
 المدير العام لشركة 

موت ماكدونالد الشرق األوسط

 صقر عريقات
 الشريك المؤسس والشريك اإلداري

Crypto Oasis Sentio

معايل الدكتور/ عبدهللا 
 الغامدي

 رئيس
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي

 جوان كارلوس ساحداال
المدير التنفيذي للتخطيط والمشروعات

موائن ديب العالمية

 معايل مطر الطاير 
المدير العام ورئيس مجلس المديرين 

 هيئة الطرق والمواصالت
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 نخبة من رواد الفكر الُملهمين
على المستوى الدويل

 راجيف باترا
 شريك، رئيس قسم إدارة المخاطر

كي يب إم جي 

 د. إيفغيني إيفانتسوف
 رئيس مجلس اإلدارة

المجلس األورويب إلدارة المخاطر 

 تانغي لو ديون
 الرئيس التنفيذي 

بالنيسوير إم آي إس اإلمارات العربية 
المتحدة

 ريتشارد دين
 مقدم برنامج

ذا بزنس بريكفست

بيتر الشلوحي
خدمات االستشارات والتنفيذ

Services
كيندريل

 جوزيف كاهل
 الرئيس التنفيذي لشؤون المتعاملين

معهد إدارة المشاريع 

 راميا فراج 
رئيسة تحرير ومذيعة »نشرة أخبار 
اإلمارات« على قناة ديب األوىل يف 

سة ديب لإلعالم« »مؤسَّ

 جيسي فيويل
 مؤلف ومرشد

مدرب

 ستيفان هابربرغ
 المؤسس والرئيس التنفيذي

تو ستيب كونسالتنغ

 تاهيرو أسان
 المدير المسؤول

برايتالين يب إم آي 

د. سيزر بعينة
المدرسة الدولية لإلدارة

 مدير بحوث الدكتوراه والعميد
اإلدارة )إدارة السالمة الدولية(

عبد هللا البستكي
 مدير أنظمة التراخيص

هيئة الطرق والمواصالت 

ندى جاسم
مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السالمة 

والمخاطر
هيئة الطرق والمواصالت 

 راميز خان
 رئيس العمليات

بالنيسوير إم آي إس اإلمارات العربية 
المتحدة

 بابلو ليدو
 المدير

معهد إدارة المشاريع )يب إم آي( 
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 نخبة من رواد الفكر الُملهمين
على المستوى الدويل

جاين ويذرسبون
رئيسة المكتب
يورونيوز ديب 

 د. باتريشيا تيلمان
 المديرة األوىل لتطوير المشاريع الرشيقة

بولدت كامبني 

 ريتشارد طومسون 
 مدير التحرير 

ميد

بايت فيليبس 
الرئيسة والمديرة التنفيذية 

آر أو آي إنستتيوت 

كارال فير رايت
حاصلة على شهادة محترف إدارة 
 SAFeو CSM مشاريع وشهادات

 Prosci®و
مستشارة إدارة مشاريع يف مجال 

تكنولوجيا المعلومات
لينك تيكنولوجيز

نوفر رمول
مذيعة/منتجة أوىل بالتلفزيون بمؤسسة 

ديب لإلعالم
تلفزيون ديب

 د. رائد سكاف 
رئيس قسم استشارات مكاتب إدارة 

المشاريع واالستشارات اإلدارية 
كي يب إم جي السعودية 

شرين متويل 
 مذيعة

متحدثة تحفيزية ومضيفة رسمية 
للفعاليات 

 غريس نّجار
 المديرة اإلدارية لمنطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا يف
معهد إدارة المشاريع

 فريدريك باكاي 
رئيس إدارة النمو يف سيدار روز

غريغ نايب
تحول االعمال

كاي يب ام جي لوور جلف
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 الثالثاء
25 يناير 2022 الزيارات الفنية

مجّمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية

مركز محمد بن راشد للفضاء

جسر انفينيتيديب دايف ديب

24 - 25 يناير 2022الدورات المتقدمة
14:00 - 8:30

االبتكار االستراتيجي يف بيئة الصناعة 4.0
 د. سيزر بعينة، اإلدارة )إدارة السالمة الدولية(

 غريس نّجار، معهد إدارة المشاريع

إدارة مزايا المؤسسة باستخدام إدارة المشاريع
غريغ نابير، كاي يب ام جي لوور جلف

علم البيانات يف إدارة المشاريع
 بيتر الشلوحي، كيندريل

الذكاء االصطناعي

مكتب إدارة المشاريع المستقبلي
د. رائد سكاف، كي يب إم جي السعودية

اطار ديناميكي لتحول يركز على االنسان
تاهيرو أسان، برايتالين يب إم آي

موقع اكسبو 2020 ومسار اكسبو 2020 )معاً( 



77

 اليوم األول من 
المنتدى

األربعاء
26 يناير 2022

التسجيل8:30 – 9:00 

الجلسات المتزامنة9:00 – 10.30 

الجلسة المتزامنة 1
التحول الهجين والمرن

الجلسة المتزامنة 2
إدارة المخاطر واألزمات

بابلو ليدو، المدير، معهد إدارة المشاريع )يب إم آي( 

تانغي لو ديون، الرئيس التنفيذي، بالنيسوير إم آي إس اإلمارات العربية المتحدة
 ستيفان هابربرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي، تو ستيب كونسالتنغ

راميز خان، رئيس العمليات، بالنيسوير إم آي إس اإلمارات العربية المتحدة

جيس فيويل، مؤلف مرشد مدرب

راجيف باترا، الشريك ورئيس قسم إدارة المخاطر، كي يب إم جي

ندى جاسم، مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السالمة والمخاطر، هيئة الطرق 
والمواصالت 

د. إيفغيني إيفانتسوف، رئيس مجلس اإلدارة، المجلس األورويب إلدارة المخاطر

استراحة10:30 – 11:00

كلمة رئيسية يف حفل االفتتاح11:00 – 11:30

د. بيبا مالمغرين، رائدة أعمال يف مجال التكنولوجيا، ومستشارة سابقة للرئيس جورج بوش

استراحة11:30 – 12:45 

 كلمة رئيسية :12:45 – 13:00
 إدارة المشاريع الثقافية

معايل نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب

 جلسة نقاشية :13:00 – 13:45
 المشاريع الضخمة يف اإلمارات العربية المتحدة

معايل سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية
 معايل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، هيئة كهرباء ومياه ديب )ديوا(

السيد / شادي ملك، الرئيس التنفيذي، لشركة االتحاد للقطارات
مدير الجلسة: ريتشارد طومسون، مدير التحرير، ميد

استراحة غداء13:45 – 14:15

جلسة نقاشية : االتجاهات المستقبلية إلدارة المشـاريع14:15 – 14:30
جوزيف كاهل، الرئيس التنفيذي لشؤون المتعاملين، يب إم آي

المحاور: نوفر رمول، مذيعة/منتجة أوىل بالتلفزيون بمؤسسة ديب لإلعالم، تلفزيون ديب

 جلسة نقاشية :14:30 – 15:15
 اإلدارة الرقمية

 معايل عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد 
معايل سارة األميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة

معايل الدكتور/ عبدهللا الغامدي، رئيس، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
ميرنا عارف، المدير التنفيذي لشركة، مايكروسوفت مصر

Dubai Eye 103.8FM ،مدير الجلسة: ريتشارد دين، برنامج إفطار العمل اإلذاعي

 كلمة رئيسية:15:15 – 16:00
  الواقع الجديد

د. بيبا مالمغرين، رائدة أعمال يف مجال التكنولوجيا، ومستشارة سابقة للرئيس جورج بوش

نهاية اليوم األول من المنتدى16:00
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 اليوم الثاين من  
المنتدى

 الخميس
27 يناير 2022

التسجيل8:30 – 9:00 

الجلسات المتزامنة9:00 – 10.30 

الجلسة المتزامنة 3
  إدارة القيمة والفوائد

الجلسة المتزامنة 4
  تقنية سلسلة الكتل يف إدارة المشاريع

بايت فيليبس، الرئيس والمدير التنفيذي، آر أو آي إنستاتيو

جوزيف كاهل، الرئيس التنفيذي لشؤون المتعاملين، يب إم آي

د. باتريشيا تيلمان، المديرة األوىل لتطوير المشاريع الرشيقة، بولدت كامبني

 SAFeو CSM كارال فير رايت، حاصلة على شهادة محترف إدارة مشاريع وشهادات
و®Prosci، مستشارة إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، لينك تيكنولوجيز

عبد هللا البستكي، مدير أنظمة التراخيص، هيئة الطرق والمواصالت

فريدريك باكاي، رئيس إدارة النمو يف سيدار روز

استراحة 10:30 – 11:15

 كلمة رئيسية :11:15 – 11:45
خمس قواعد للبلوكتشين إلدارة المشاريع

Crypto Oasis Sentio ،صقر عريقات، الشريك المؤسس والشريك اإلداري

 جلسة نقاشية :11:45 – 12:30
إدارة االقتصاد الرقمي المستدام

بدر بورشيد، الحائز على جائزة افضل مدير مكتب مشاريع لعام 2020 ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية
محمد الريس، مدير إدارة تقنية المعلومات يف مجموعة اينوك

محمد رشدي، ماجستير إدارة األعمال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الرقمية، ومستشار التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
سة ديب لإلعالم« مدير الجلسة: راميا فراج، رئيسة تحرير ومذيعة »نشرة أخبار اإلمارات« على قناة ديب األوىل يف »مؤسَّ

استراحة غداء12:30 – 13:30

 جلسة نقاشية :13:30 – 14:15
االستدامة يف مشاريع التنقل

معايل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، هيئة الطرق والمواصالت
آن ماري إدراك، وزيرة النقل الفرنسية سابقاً، وزير دولة للنقل

د. مارك إسبوزيتو، أستاذ بجامعة، هارفارد ومؤلف
مدير الجلسة: شرين متويل، متخصص يف إجراء مقابالت مع المشاهير والشخصيات العامة البارزة

 كلمة رئيسية :14:15 – 14:45
قوة المشاريع يف دفع اإلستراتيجية والنمو: يف حوار مع موائن ديب العالمية

 سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، موائن ديب العالمية
المحاور: جاين ويذرسبون، رئيسة مكتب يورونيوز ديب

استراحة14:45 – 15:00  

 جلسة نقاشية :15:00 – 15:30
 إدارة أصحاب العالقة

جوان كارلوس ساحداال، المدير التنفيذي للتخطيط والمشروعات، موائن ديب العالمية 
دروبا داياالل، مستشار يف االستراتيجية والتحول المؤسسي

كريستوفر سيمور، المدير العام لشركة، موت ماكدونالد الشرق األوسط
مدير الجلسة: جاين ويذرسبون، رئيسة مكتب يورونيوز ديب

 كلمة رئيسية :15:30 – 16:15
االبحار يف عدم اليقين

كاديمية وباحثة يف علم األعصاب د. تايل شاروت، أ

نهاية اليوم الثاين من المنتدى16:15


